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de l'educaci6 ambiental: cal passar d'una
visi6 catastrofista (als infants se'ls explica
com de malament esta el nostre planeta
fins a espantar-los) a una de possibilista
(on es plantegi que poden fer per millorar
el medi ambient).
En el darrer capftol l'autora ens parla de la
natura com a pretext per abordar questions
que, malgrat formar part de la nostra rea
litat, tot sovint ens s6n diffcils d'explicar,
i encara mes viure-les de prop. L'entorn
natural en general i el m6n animal en con
cret ens ofereixen l'oportunitat d'afrontar
la mort, la perdua d'alguna cosa estimada,
el dol, etcetera. En aquest mateix capftol
s'obre la porta a una q0esti6 que, al meu
entendre, nomes queda apuntada i que
fins ara n'hem parlat mes aviat poc a les
escoles: I 'espiritualitat i el transcendent
en les seves multiples manifestacions i
interpretacions. El llibre es clou, seguint

l'estil de molts dels articles de Cuadernos,
amb un «Per saber-ne mes», on hi trobareu
pagines web, revistes i llibres nacionals i
internacionals molt ben triats.
Es tracta d'un llibre molt ben escrit, en el
sentit que utilitza un llenguatge molt pla
ner pero rigor6s, i on es plantegen temes i
s'aborden questions profundes i molt ben
fonamentades que posen en relaci6 la
pedagogia activa, els principis de l'escola
viva i l'educaci6 lliure i, obviament, el medi
natural en el sentit mes ampli del terme.
Es un llibre que recomano a tothom, espe
cialment a la consellera d'Ensenyament,
als delegats del Departament i als inspec
tors que, avesats a fer una interpretaci6
restrictiva de la norma, posen pals a les
rodes per tirar a terra envans del centre i
els costa entendre que la vida viscuda es,
fonamentalment, fora de l'escola.
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La sfntesi lexica aprensenyar, que David Duran utilitza com
a tftol del llibre, es un molt bon estfmul per voler lleg 1ir-lo,
ja que la paraula crida l'atenci6 i fa intuir immediatament
l'objectiu del vol um i la tesi que desenvolupa, o sigui, la
relaci6 fntima i profunda que existeix entre aprendre i
ensenyar o, a la inversa, entre ensenyar i aprendre. El tftol
tambe hauria pogut ser ensenyaprendre, tot i que de fet,
i ja que l'interes i centre essencial rau en la persona que
apren, era mes coherent el tftol escollit.
Vivim moments de molta preocupaci6 per millorar i renovar
l'educaci6, i arreu es porten a terme diferents experiencies
amb l'objectiu de miflorar l'aprenentatge. Entre aquestes, i de
manera bastant generalitzada, present en moltes de les nostres
aules, hi ha l'aplicaci6 de procediments diversos sobre eli tre-

